
 

 

REGULAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE ENQUADRAMENTOS, PROTOCOLOS DE LICENÇAS 

AMBIENTAIS E RESPOSTA DE OFÍCIOS - VIA E-MAIL. 

FUNCIONARÁ A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA DIA 06/04/2020. 

SALIENTAMOS QUE ESSES MODELOS DE PROTOCOLOS SERÃO TEMPORÁRIOS, ATÉ A VOLTA DAS 

ATIVIDADES NORMAIS DO IMAM, DEVIDO A SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19). 

PARA ENQUADRAMENTO: 

Deverá ser enviado para o e-mail: enquadramento.imam@gmail.com 

O assunto do e-mail deverá ser composto pela Razão Social da empresa. 

Deverá enviar o formulário de SEA – Solicitação de Enquadramento de Atividade, totalmente 

preenchido em formato doc (word ou writer).  

A licença de localização ou alvará de localização e funcionamento ou GDU – Guia de Diretrizes 

Urbanísticas ou Extrato completo do contribuinte ou cópia da Licença anterior ou Folha Consulta, 

DEVERÃO SEREM SCANEADAS EM PDF e caso seja anexado mais de 01 (um) documento, os 

mesmos deverão estar em um mesmo arquivo em PDF. 

CASO O FORMULÁRIO NÃO ESTEJA COM TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, NÃO SERÁ 

REALIZADO O PROTOCOLO. 

Após a verificação dos documentos, o IMAM enviará o protocolo de enquadramento 

juntamente com o Relatório de enquadramento e as taxas (boletos) num prazo de até 10 (dez) 

dias úteis, via e-mail. 

PARA PROTOCOLO DE LICENÇA: 

Deverá ser enviado para o e-mail: protocolo.licenca.imam@gmail.com 

O assunto do e-mail deverá ser composto pela Razão Social da empresa. 

Deverá enviar todos os documentos exigidos pelo IMAM, de acordo com a lista atualizada das 

documentações (disponível no site -  

http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/noticias/portal-imam/imam/ na aba 

SERVIÇOS), em um ÚNICO ARQUIVO EM PDF com as documentações preenchidas, assinadas e 

na ORDEM de acordo com a lista da documentações.  

CASO SEJA ENVIADO MAIS DE 01 (UM) ARQUIVO, OU FORA DE ORDEM, NÃO SERÁ REALIZADO 

O PROTOCOLO. 

Após a verificação dos documentos, o IMAM enviará o protocolo da licença num prazo de até 

03 (três) dias úteis, via e-mail. 



CASOS EXCEPCIONAIS: 

As plantas baixas ou outros projetos necessários, poderão serem enviados separadamente das 

demais documentações, porem no mesmo e-mail e em formato PDF. 

 

PARA RESPOSTA DE OFÍCIOS: 

As respostas de ofícios deverão serem enviados para o mesmo e-mail que o ofício foi emitido. 

Caso o ofício seja antigo e ter sido retirado no IMAM fisicamente, deverá ser respondido no e-

mail do técnico do IMAM, cuja a assinatura esteja em primeiro, ou seja, o nome da esquerda 

(a lista dos e-mail estão abaixo). 

O assunto do e-mail deverá ser composto pela Razão Social da empresa. 

Deverá enviar todos os documentos exigidos pelo IMAM, em um ÚNICO ARQUIVO EM PDF, ou 

se for exigido alguma plantas baixas ou outros projetos necessários, poderão serem enviados 

separadamente das demais documentações, porem no mesmo e-mail e em formato PDF. 

 

PARA DEMAIS ASSUNTOS PODERÁ UTILIZAR OS SEGUINTES E-MAIL: 

imam@dourados.ms.gov.br – ASSUNTOS GERAIS 

fiscalizacao.imam@dourados.ms.gov.br – FISCALIZAÇÃO 

LICENCIAMENTO: 

1. CAMILA – camila.licenciamentoimam@gmail.com 

2. CLÁUDIA –  claudia.licenciamentoimam@gmail.com 

3. GELSON – gelson.licenciamentoimam@gmail.com 

4. JOYCE – joyce.licenciamentoimam@gmail.com 

5. JULIANA – juliana.licenciamentoimam@gmail.com 

6. RENATA - renata.licenciamentoimam@gmail.com 

7. RUDOLF – rudolf.licenciamentoimam@gmail.com 

8. TARIK – tarik.licenciamentoimam@gmail.com 

9. THYAGO – thyago.licenciamentoimam@gmail.com 

Telefones: Horário de atendimento das 7:30 às 13:30h 

Licenciamento: 67-98469-1048 

Fiscalização: 67-98468-9612 

OBS: O Instituto de Meio Ambiente de Dourados vem, por meio deste, informar que os 

processos de licenciamento ambiental estão todos sendo analisados por ordem de protocolo. 

Após as análises documentais, se o analista ficar com dúvida, ou suspeitar de desconformidade 

em relação as leis ambientais, será realizado vistoria no empreendimento, somente após a 



normalização dos trabalhos do Instituto, tendo em vista que as atividades de vistorias encontra-

se suspensa devido às medidas adotadas por este Instituto frente à pandemia do Covid-19. 

Pedimos a compreensão de todos. 

 

WELINGTON LUIZ SANTANA LOPES 
DIRETOR PRESIDENTE 

IMAM – DOURADOS – MS 
 

 


